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HOTĂRÂREA NR. 32 
Din 29 februarie 2012 

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 09 din 16 
februarie 2010 privind stabilirea Comisiei de analiză şi aprobarea 

REGULAMENTULUI de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite 
în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinte proprietate personală 
J 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul oraşu lui Buftea ; 
• Raportul comisiei de analizâ a cererilor depuse în baza Legii nr. 15/2003 ; 
• Avizul comisiei juridice si de disciplina şi al comisiei buget finante; 
• Hotarârea Consiliului Local nr. 9116.02.2010 privind stabilirea Comisiei de analiză şi 

aprobarea REGULAMENTULUI de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor 
atribuite În baza Legii nr. 1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală. ; 

• Prevederile Legii nr. 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personala; 
În temeiul art. 36 alin. 9 şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTÂRĂŞTE 

Art. 1. Se aproba modificarea Anexei nr.1 la Hotârârea Consiliului Local nr. 09 
din 16 februarie 2010 privind stabilirea Comisiei de anal iză şi aprobarea 
REGULAMENTULUI de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza 
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personala, conform Anexei 1 la prezenta. 
Art. 2. Comisia de analiza a cererilor precum şi comisia de analiză a 

contestatiilor, stabilite prin Hotârârea Consiliului Local nr. 22/26.03.201 O, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judetului Ilfov. 

J -.1 ' 

./ * " -·-·1 ,} ,, 

PREŞEDINTţ;O _g -
;:; 

COSTACH .. 

Co~~~1nează ~y[~~-
ŞTEFAN A'IJNA 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 09 din 16 februarie 2010 privind stabilirea Comisiei de analiză 
şi aprobarea REGULAMENTULUI de soluţionare a cererilor şi repartizare a 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 

Având în vedere REGULAMENTUL de soluţionare a cererilor şi repartizare a 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală precum si proiectele de locuinţe agreate 

de Consiliul Local propun aprobarea proiectului de hotărâre privind 

• *modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 09 din 16 

februarie 201 O privind stabilirea Comisiei de anal iză şi aprobarea 

REGULAMENTULUI de soluţionare a cererilor şi repart izare a terenurilor 

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală conform Anexei 

Comisia de analiză a cererilor precum şi comisia de ana liză a contestatiilor, 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/26.03.2010 vor duce la îndeplinire 

prevederile prevazute în prezentul regulament 

ION STOI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 09 din 16 februarie 2010 privind stabilirea Comisiei de analiză 
şi aprobarea REGULAMENTULUI de soluţionare a cererilor şi repartizare a 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 

Având în vedere REGULAMENTUL de soluţionare a cererilor şi repartizare a 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personala precum şi proiectele de locuinţe agreate 

de Consiliul Local propunem urmatoarele : 

• Beneficiarii au obligaţia de a construi locuinţa numai În baza proiectelor 

puse la dispoziţie de Consiliul Local al oraşului Buftea, conform anexelor 2, 

3,4,5 la prezentul regulament. 

• Proiectele menţionate şi agreate de Consiliul Local al oraşului Buftea fac 

parte integrantă din prezentul Regulament. 

• La data atribuirii efective a terenului, beneficiarii sunt obligaţi să facă 

privind 

dovada bonitătii finaciare pentru care a fost punctat. 
' 

Fata de cele mentionate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

• modificarea Anexei nr.1 la Hotarârea Consiliului Local nr. 09 din 16 

februarie 201 O privind stabilirea Comisiei de analiză şi aprobarea 

REGULAMENTULUI de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor 

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personala conform Anexei. 

Comisia de analiza a cererilor precum şi comisia de analiza a contestati ilor, 

stabilite prin Hotarârea Consiliului Local nr. 22/26.03.201 O vor duce la îndeplinire 

prevederile prevăzute în prezentul regulament. 
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HOTĂRÂREA NR. 'fJ 
din .df_ februarie 2010 

privind stabilirea Comisiei de analiză şi aprobarea REG ULAMENTlJLl JI de 
soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor 

atribuite în baza Legii 15/2003 pr ivind sprijinu l acordat tineri lor pentru 
construirea unei locuinţe prop r ietate persona lă 

Având în vedere: 
~ • expunerea de moti ve a domnului lon Stoica, Primaru l oraş ulu i Buftea; 

• rapot1u l ele speciali tate al Biroului DPPPLC; 
• avizul Comisiei juridice ş i de disc iplină ş i a l Comi siei buget i·l nante; 
• Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acor·clat tin erilor pentru 

conslruirea une i locuinţe proprietate personală precum ş i ale Hotărârii de 
Guvern nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice ele apli care a 
Legii nr. 15/2003 privind spr·ljinul aco rdat tinerilor pentru construirea unei 
locu i nţe proprietate pe rsonal ă ; 

• HCL m.93/2 l octombrie 2009 
În temeiul art. 36 alin . (9 ) ş i al art. 45 alin. ll) din Legea nr. 

215/200 l, republ i cată , a adm i ni stra ţi e i publ ice locale, 
Consil iul loca l al or·aşu l ui Buftea 

HOT,.\RĂŞTE: 

Art. 1. - Se ap robă REGULAi'v!ENTUL de so l uţionare a cererilor ş i repmtiza t·e a 
terenuri lor atribuite în baza Legii 15/2003 pri vind sprijinu l acordat ti11erilor pentru 
construirea une i l ocuinţe proprietate persona lă , anexa 1 la prezenta hotărâre şi 

cl'lteriile sup li mentare ele se lecţie a so l ic itanţi lor anexa:?.. 
Art. 2. - Se numeş te Comi s in de anal iza a cereri lor ce vor fi depuse in condiţii le 
prezentului Regul arnent ,care va Inainta Co nsil iului loca l propunerile de 
solu ţ i.o na re a cereri lol'.ln urmatoarea componen ţă : 
>Radu T itus Marinescu vtceprrmar 
> Di ncă Cristian- şe f Birou DPPPI .C 
>Cam bera Paul cons ilier loca l 
>Cir ipan G heo rghe consilier· local 
>Dinu Mi hai cons ili er local 
>~ i ţă Gcorgct'a -Mi reia con si 1 ier .i uriel ic 
> r)v 

<1lln Dumitru J rhi tecL )e i' 

pre şedinte 

secreta r 
membru 
membru 
membru 
mcnlbru 
nt (' m b nr 
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1 
Art.3.- Se numeşte Comisia de anal izarea contestaţ ii l or: 

1 [on Stoica pnmar preşedinte 

1 Do bre Corina inspector IA PI secretar 
1 Tăz l ii oa nu Victoria consi li er loca l membru 
1 Calotcscu Eraclc consilier local membru 
1 Dumitru Constantin consilier local membru 
1 Stan Nicolae consilier loca l membru 
1 Gheorghe l uliana consilier juridic membru 
Art. 4. - Secretilrul oraşu l ui Buftea va asigura aducerea la cunoş t i n ţă publicft ~, 

prevederilor prezente i hotădu · i ş i comu nicarea acesteia serviciilor ele specialitate şi 
Institu ţ i e i Prefectu lui Ilfov . 

Contrascmnează 

fsE~~AR, 
MEs-f'2Â~A~ VALI NA 

PREŞEDf t TE DE ŞED f i'\Ţ r\ 

20. 



ANEXANR. 1 
la HCL nr. 3.2. P & o:i Po;2 

REGULAMENT 
Pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi 

repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii l5/2003,republicată 
, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală 

CAP. 1. Consideraţii generale 

Art.l. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea metodologiei de 
soluţionare a cererilor şi repartizare a terenuri lor atribuite în baza Legii 
15/2003 ,republicată. 

Art.2. La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile 
următoare lor acte normative: 

* Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinte proprietate personala,republicată ; 
i: H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală; 
* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
':' Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 

Art.3. Principiul care a stat la baza prezentului regulament este: 
a) principiul accesului liber al tinerilor sub 35 de ani la terenuri aparţinând 
domeniului privat al oraşului Buftea în vederea realizarii de locuinţe proprietate 
personală; 

Art.4. În sensul prezentului regulament se definesc următori i termeni: 
* Tineri - persoane majore cu vârsta cuprinsă între L8 ani împliniţ i ş i 35 de ani -
so licitanţi ai terenurilor aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea; 
* Consiliul local al oraşului Buftea- organul abilitat potrivit Legii m. 15/2003 să 
analizeze dosarul fiecărui solicitant şi să hotărască aprobarea cererii ş i atribuirea 
terenului sau, după caz, respingerea acestuia; 
* Comisie de analiză - comisie alcatuită dintr-un preşedinte, 6 membri şi un 
secretar , desemnată prin hotărâre a Consiliului local.Fiecare membru al comisiei 
de analiză va completa o declaraţie de confidenţialitate (anexa l ). 



* Începerea construcţiei - obţinerea Autorizaţiei de construţie şi a procesului 
verbal de începere a lucrărilor de construcţie în max.l2 luni de la data atribuirii 
terenului; 
* Data atribuirii terenului - data predării - preluarii terenului în baza procesului 
verbal încheiat. 
* Realizarea constructiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 
republicată - termenul de realizare a locuinţei este de max. 3 ani de la data 
atribuirii terenului 
* Venitul net al familiei -reprezintă venitul net realizat exclusiv de soţ împreună 
cu soţia ,în cazul tinerilor căsătoriţi ,precum şi de persoana singură ,indiferent dacă 
aceasta are copii sau locuieşte cu părinţii. 

CAP. II. Constituirea fondului de terenuri disponibile în vederea aplicării 
Legii 15/2003 

Art.5. Situaţia terenurilor disponibile, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 
15/2003, republicată, se întocmeşte şi se actualizează anual, prin hotarâre a 
Consiliului Local . 
Art.6. Situaţia terenurilor inventariate se evidenţiază pe planurile cadastrale ale 
oraşului Buftea de către delegaţi ai oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie . 
Art. 7. După evidenţierea în planurile cadastrale ale oraşului Buftea, inventarul 
terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit legii, se 
analizează şi se validează prin hotarâre a Consiliului local. 
Art.S. În baza inventarului terenurilor disponibile, prin hotarâre a Consiliului local 
se vor analiza şi aproba Planurile Urbanistice de Detaliu - lotizare teren pentru 
atribuire în folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţe de către tineri în baza 
Legii 15/2003. Odata cu aprobarea acestor PUD-uri se actualizează şi completează 
Lista parcelelor disponibile. 

Inventarul terenurilor disponibile împreună cu Lista parcelelor disponibile 
pentru atribuire în folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţe de către tineri 
în baza Legii 15/2003 se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului 
local. 

CAP. III. Atribuirea terenurilor în vederea sprijinirii tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală 

Art.9. În vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală ,Consiliul Local al oraşului Buftea atribuie cu titlu gratuit suprafeţe de 
teren în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu. 

Art.lO. Atribuirea terenului se face individual în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin 
hotarâre a consiliului local. 



Art.ll. În condiţiile prezentului regulament au acces la atribuirea unui teren din 
domeniul privat al oraşului Buftea urmatoarele categorii de persoane: 
a) tinerii necăsătoriţi cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani la data repartizării 

suprafeţei de teren; 
b) tinerii căsătoriţi care au vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani la data repartizării 
suprafeţei de teren; 
c) tinerii care au domiciliul stabil în oraşul Buftea; 
d) tinerii care nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă ori un te ren 
destinat construirii unei locuinţe; 

e) soţul/soţia solicitantului, după caz, nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o 
locuintă ori un teren destinat construirii unei locuinte; 

' ' 
Art.12. Nu pot beneficia de atribuirea de terenuri so licitanţii care: 
a) au Împlinit vârs ta de 35 de ani la data depunerii cererii ; 
b) nu au domiciliul stabil în oraşu l Buftea; 
c) deţin sau au detinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei 
locuinţe; 

d) solicitantul respectiv soţul/soţ ia acestuia deţine sau a deţ inut în proprietate o 
locuintă ori un teren destinat construirii unei locuinte; 

' ' 
Art.l3. Dosarele privind so licitările de terenuri, se vor depune la sediul Primărie i 

oraşului Buftea- Biroul Relaţii cu Publicul . 
Art.14. Dosarul complet va conţine următoarele documente: 
a) cerere, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 2 din normele metodologice 
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală; 
b) copie xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului ş i al soţului/soţ ie i dacă 

este cazul; 
c) copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului ş i al soţului/soţie i dacă este 
cazul ; 
d) copie xerox de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
e) declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, pe propria 
răspundere, că nu deţine sau că nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren 
destinat construirii unei locuinţe ; 
t) dovada ca l ităţii de salariat cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată ,a cal ităţii de funcţionar public (constând în adeveri nţă de la locul 
de muncă ),dovada calităţii de asociat sau administrator persoană juridică 

( cet1ificat constata tor eliberat de Registru Comerţului) 

g) copie act de studii ( diplomă),dovada calităţi i de persoană fiz ică autorizată în 
baza O.U.G. nr. 44/2008 (certificat fiscal de la Administraţia financiară,cop i e 

certificat înmatriculare). 
h) copie certi ficat naştere pentru copii minori .Pentru părintele singur care are în 
întreţinere copii se va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte 
că minorii se găsesc în întreţinerea acestuia. 
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i) Adeverinţă de la locul de muncă privind venitul mediu net realizat de către 

soţ,soţie ,sau persoană necăsătorită în ultimele 3 luni şi fişa fiscală aferentă anului 
2009; 
j) Certificat de atestare fiscală de la Serviciul de impuneri,încasări persoane ti zice 
din cadrul Primariei oraşului Buftea. 
g) cazier judiciar soţ şi soţie ; 

Depunerea cererilor însoţite de actele doveditoare prevăzute la ati.l4 lit a-g 
precum şi actele doveditoare în completarea dosarelor înregistrate la Primaria 
oraşului Buftea se va face pana la data de 31Martie 2012.Depăşirea acestui 
termen va atrage respingerea de drept a cererii. 

Art.lS. Sub sancţiunea retragerii atribuirii, beneficiarul terenului pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia 
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
prevederilor prezentului regulament. 

Art.16. Cererile formulate care îndeplinesc criteriile stabilite la art.l1 din 
Regulament se vor analiza de către Comisia de analiză desemnată prin hotărâre a 
Consiliului local ,în termen de 30 de zile de la expirarea datei pentru întocmirea 
completă a dosarelor . 

Dosarele complete care îndeplinesc criteriile generale (stabilite la art.11 
regulament) şi cele suplimentare (anexa 2 la hotărâre ) vor fi supuse aprobării 
Consiliului local al oraşului Buftea, în ordinea punctajului obţinut. 

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile generale ,precum şi cele 
incomplete,prevăzute la ati.11 din Regulament vor fi respinse la propunerea 
motivată a Comisiei de analiză stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

Atribuirea loturilor se va face în funcţie de punctajul obţinut de solicitant,în 
ordinea descrescătoare din lista aprobată de Consiliul local ,în funcţie de opţiune şi 
în limita loturilor disponibile identificate de proprietarul terenurilor (Consiliul local 
al oraşului Buftea). 

În vederea asigurării transparenţei se va întocmi , înainte de a se supune 
aprobării de către Consiliul local ,de către Comisia de analiza desemnată prin 
hotărâre a Consiliului local lista dosarelor propuse spre aprobare,cuprinzând şi 

punctajul obţinut,ce va fi afişată la sediul Primariei Buftea spre consultare. 
Persoanele nemulţumite de punctajul acordat pot face contestaţie în termen de 5 

zile lucrătoare de la afişarea listei.Acestea vor fi soluţionate de către comisia de 
analizare a contestaţiilor.Termenul de răspundere la contestaţii este de 15 zile 
calendaristice de la data înregistrării. 

Art.17. În prima şedinţă ordinară, Consiliul Local analizează dosarul complet al 
fiecarui solicitant şi hotărăşte aprobarea cererii sau, după caz, respingerea acesteia. 

Art.18. Punerea în aplicare a hotarârii Consiliului local de atribuire în folosinţă 
gratuită a terenului pentru construirea unei locuinţe se face, în limita parcelelor 
disponibile, de către primar, în termen de 15 zile de la data a probării de către 
consiliul local, pe baza de proces-verbal. 



Art.l8 1
• Beneficiarii au obligaţia de a construii locuinţa numai 111 baza 

proiectelor puse la dispoziţie de Consiliul Local al oraşului Buftea, conform 
anexelor 2,3,4,5 la prezentul regulament. 

Proiectele mai sus menţionate şi ag1·eate de Consiliul Local al 
or-aşului Buftea fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art.l81
• La data atribuirii efective a terenului, beneficiarii sunt obligaţi să 

facă dovada bonităţii flnaciare pentru care a fost punctat. 
Art.19. Beneficiarii de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor din domeniul 

privat al oraşului Buftea , au obligaţia sub sancţiunea retragerii atribuirii să 

semneze contractul de comodat. 
Art.20. Contractul de comodat se va încheia în formă scrisă, între proprietar ş t 

titularul dreptului de folosinţă,Anexa 6 la prezentul Regulament. 
Art.21. Drepturile şi obligaţile părţilor se stabilesc prin modelul cadru al 

Contractului de comodat, patte integrantă al prezentului regulament. 
Art.22. După finalizarea construirii locuinţei , consiliul local poate hotărî, la 

solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului 
respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiza tehnică, întocmită de un 
expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local. 

În cazul înstrăinării locuinţei realizate pe terenul atribuit în baza Legii nr.lS/2003 
noul proprietar al locuinţei nu beneficiază de dreptul de folosinţă gratuită asupra 
terenului, acesta din urmă dobânditor al construcţiei având obligaţia să încheie 
contract de concesiune. 

CAP. IV. Sanctiuni 
' 

Art.23. Încălcarea prevederilor art.3 alin (2) din Legea nr. 15/2003 de către 
solicitant ,prin nedeclararea că deţin sau au deţinut în proprietate o locuinţă ori un 
teren pe care se poate construi o locuinţă, constituie infracţiune de fals în declaraţii 
şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal. 

Înregistrarea tardivă precum şi nedepunerea tuturor documentelor până la 
data de necesare în vederea soluţ ionării cererii , va conduce la 
respingerea dosarului formulat în vederea atribuirii terenului. 

5 



ANEXA NR.1 LA Regulamentul 
Pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a 

terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003,republicată 
, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE 

Subsemnatul( nume,prenume,act de identitate) ................................. , 
membru în comisia de analiză a solicitărilor privind atribuirea unei suprafeţe de 
teren din domeniul privat al oraşului Buftea pentru construirea unei locuinţe 
~ prietate personală conform Legii nr. 15/2003 , numit prin Hotărârea 
Consiliului local Buftea nr. declar pe propria răspundere 
următoarele: 

Prin termenul informaţie înţeleg orice document cuprins în dosarele 
solicitanţilor unei suprafeţe de teren din domeniul privat al oraşului Buftea pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003. 

Voi trata orice informaţie la care am acces sau care mi-a fost dată sau 
adusă la cunoştinţă drept secretă şi confidenţială şi nu o voi transmite unei terţe 
părţi fără aprobarea Consiliului local al oraşului Buftea. 

Înţeleg de asemenea , că această obligaţie nu se aplică în cazul în care 
transmiterea informaţiilor se face ca o consecinţă a unei obligaţii legale. 

Informaţiile pe care le deţin le voi folosi în unicul scop de a stabili punctajul 
pentru fiecare solicitant. 

Mă angajez să nu copiez , să nu multiplic şi să nu reproduce informaţia fără 
a(Jrobarea în scris a Consiliului local Buftea. 

Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate , cunoscând prevederile legale 
cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei. 

NUMELE ŞI PRENUMELE. ______ _ 

DATA.~--------------------------
SEMNĂTURA, ___________ _ 
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P-ţa. Mihai Eminescu, nr.1 

Nr: 

Partile contractante 

ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' CONSILIUL LOCAL BUFTEA 
Tel/fax :031. 8241234/8241238 

CONTRACTDECOMODAT 
Nr. din ____ _ 

Cod Fiscal :4434029. 

Orasul Buftea reprezentat de Consiliul Local al Orasului Buftea, prin Primar 
Ion Stoica, cu sediul în orasul Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, în cal itate de 
comodant pe de o parte şi 

------- ---- cu domiciliul în Buftea , str. _ _ _ _ _ _ _ _ în 
calitate de comodatar. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003, republ icată privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a Normelor de aplicare 

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1 , şi a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 1 - - - -

Au încheiat prezentul contract, prin care de comun acord, stabilesc următoarele : 

Art. 1. Obiectul Contractului. 
1.1. Consiliul Local în calitate de comodant transmite în folosinţă g ratuită 

comodatarului, imobil teren intravilan, în suprafaţa de mp. identificat cu 
nr.administrativ , strada , conform schitei atasate. 

1.2. Terenul atribuit este destinat pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personal in conformiatate cu proiectul TIP_, pus la dispozitie de Consiliul Local. 

Construcţia se va realiza conform Autorizaţie de Construcţie eliberată de Primăria 
Orasului Buftea . 

Art. 2. Durata. 
2.1. Transmiterea în folosinţă gratuită este pe durata existenţei locuinţei proprietate 

personală începând cu data predării-preluării terenului. 
2.2. Transmiterea în folosinţă gratuită încetează în situaţia, în care comodatarul 

schimbă destinaţia construcţiei, înstrăinează locuinţa, sau nu a îndeplinit obligaţiile ce îi 
revin conform prevederilor prezentului Contract de Comodat. 

Art. 3. Obligaţiile Comodatarului. 
a) să semneze Contractul de comodat în termen de 15 zile de la data stabilita de 

catre comodant. 
b) să preia terenul prin Proces verbal de predare-primire, la data menţionată si sa fie 

prezent la data delimitarii terenului prin tarusi. 
c) Sa respecte dreptul de folosinta asupra terenului ; 
d) să conserve ţăruşii care delimitează parcela şi să împrejmu iască terenul în termen 

de trei luni de la data semnării Procesul Verba! de preluare a terenului. 
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5.3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare - a câte trei pagini, câte un 
exemplar pentru fiecare parte. 

COMODATAR COMODANT 
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